

Zápisnica č. 9

zo zasadnutia Komisie finančnej, 
pre správu a nakladanie s majetkom mestskej časti
konanej dňa 14. decembra 2011


Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny


Program:


1.    Otvorenie
2.    Žiadosť o príspevok č. 70/2011 – Občianske združenie „Zdravý duch“, Uhrova, 
       Bratislava – na projekt „Podpora hokejových talentov“
3.    Žiadosť o príspevok č. 71/2011 – Oblastný futbalový zväz Bratislava, Trnavská, 
       Bratislava – žiadosť o prevzatie záštity a finančný príspevok na „Victory Cup 2011“
4.    Žiadosť o príspevok č. 72/2011 – Šindler Martin – správa domov, Tupého, Bratislava – 
       na detský kútik
5.    Žiadosť o príspevok č. 74/2011 – ZŠ s MŠ Za kasárňou, Bratislava – na lyžiarsky výcvik
6.    Rôzne
7.    Záver


K bodu 1)
Predseda finančnej komisie  Ing. Jozef Bielik otvoril  zasadnutie  komisie, privítal prítomných, oboznámil ich s programom a pristúpil k jeho rokovaniu.


K bodu 2)
Žiadosť o príspevok č. 70/2011 – Občianske združenie „Zdravý duch“, Uhrova, Bratislava – na projekt „Podpora hokejových talentov“ – finančná komisia schválila vyplatenie príspevku vo výške 300,00 €.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0


K bodu 3)
Žiadosť o príspevok č. 71/2011 – Oblastný futbalový zväz Bratislava, Trnavská,        Bratislava – žiadosť o prevzatie záštity a finančný príspevok na „Victory Cup 2011“ - finančná komisia schválila vyplatenie príspevku vo výške 150,00 €.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0



K bodu 4)
Žiadosť o príspevok č. 72/2011 – Šindler Martin – správa domov, Tupého, Bratislava –        na detský kútik - finančná komisia neschválila vyplatenie príspevku.
Hlasovanie:  
Za: 0
Proti: 10


K bodu 5)
Žiadosť o príspevok č. 74/2011 – ZŠ s MŠ Za kasárňou, Bratislava – na lyžiarsky výcvik - finančná komisia zobrala na vedomie vyplatenie príspevku na lyžiarsky výcvik.
Hlasovanie:  
Za: 10
Proti: 0


K bodu 6)
Rôzne:

	Žiadosť o príspevok č. 75/2011 – VAGUS – OZ, Čelakovského, Bratislava – na projekt „Streetwork – terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova“ - finančná komisia neschválila vyplatenie príspevku a odporúča predložiť žiadosť o príspevok v roku 2012 s doplnením zdôvodnenia použitia finančných prostriedkov – presný účel.

      Hlasovanie:  
            Za: 2
            Proti: 5
            Zdržal sa: 3


K bodu 7)
Predseda finančnej komisie Ing. Bielik poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie finančnej komisie.








                                                                        Ing. Jozef Bielik, v. r.
                                                                   predseda finančnej komisie





Bratislava, 15.12.2011
Zapísala: Nagyová

